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1. Ajánlatkétő: Budapest Főváĺos XI. Keĺtilet Úp.'ĺa Önkormányzata (1'113 Budapest,
Bocskai &39-a1,.)

2. Akozbeszezés tátgya: Vállalkoásiszeĺződés Budapest )o.lĺertilet olajbogyó utca 6. (FI'.".
44015/1) szäm a|ati többlakasos lakóépület használatbavéteh e|1árás |efo|ytatasához szi.ilséges
kivitelezŕ s i munkíinak e|v égzés ére

3. Az etiátáls megindításáľa vonatkozó informáciőz Az ajtnlaĺtérch felhívás 2017. äpĺits I0.
nap'1án közvetlenül megkĹildésre került az ď'ýĺlawételre felhívoĺt gazdasägi szereplĺik részére.

4. Helyszín: PRoMTAL Fejlesztési Tanácsadó Zn. (szé|<he|y,1'123 Budapest, Alkotás u. 53., E
épiilet III. emelet)

5. Időpont:2017.jtlnius 1'6. napja I2z00 őn

6. Iĺiegyzőktinyv felvételeko4 az aiánlatok felbontásakor jelenlévő személyek:
Ktilön jelenléti ív a|apján.

7. Aszetződés teliesítéséhez rendelkezéste álló anyagi fedezet iisszegének ismettetése:
Asznrződés teljesítéséhez rendelkezésre ällő anyagi Íedezetösszege neľ.;ó 27.806.063,- Ft.

8. Az aián|attevők és benyúitott aján|ataik ismertetése a l(bt. 68. s (4) bekezdés a|apjánz
Ajanla*érő Mpviselője megállapítja, hogy az ajź,nlaĺtÁceli határidő |ejänÄĘ 3 db Ąán|at lĺeri.itt
benyujtásra.

!. száĺĺnűaiánliatz

t. Aiánlati ár (nettó forint)

Aiánlattevő neve:

Aiánlattevő székhelye :

2. JőtálJlás váů|alt időtattarna (hónap)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapián 60
hónapnál kedvezőbb (magasabb) váůlialás
esetén is a ponthatár felső hatfuá,ľĺal- azonos
pontszámot ad Aján|atkérő. A l(bt. 77. s (1)

bekezdése atapján az éttékelési szempont
megaiánlható legalacsonyabb éľtéke 24
hónap, a minimális mértéket el nem éĺő
megaifuůáls az aián|at érvénytelenségét
etedményezi a I(bt. 73. s (1) bekezdés e)
Dontia alaoián!)

Unió_Formen Keteskedelmi és
szoĘáltató Kft.

1061Budapest' Bezeľédi u. 1'9.

nettó 91.061.865.- Ft + AFA

60 hónap



3. Jólteljesítési biztositék (%)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapián 5 o/o-nál

kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatár felső határáva| azonos pontszámot
ad Aiźnlatkérő. A Kbt. 77. $ (1) bekezdése
a|apián az értékelési szempont megajánlható
legalacsonyabb értéke 1 %, a minimális
météket el nem éľő megaiánlás az aiánlat
éľvénytelenségét eľedményezi a Kbt. 73. s
í1) bekezdés e) oontia alapián!)
4. Teljesítési véghatáidi5 cstikkentésének
mértéke ('ap) (az aiánlattételi felhívás 7.

pontiában tneghatátozott időtataĺĺĺ.lroz
képest) (A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapján
40 napnál kedvezőbb (magasabb) vállalás
esetén is a ponthatár felső lĺlatfuá,ĺua| azonos
pontszámot ad Ajánlatkétő. 0 napos váůlal'ás
is tehető. A 0 napos vá"Jlalás esetén a
ponthatáf alső ľĺatátá.ľĺal azonos pontszámot
ad' Aián|atkéľő.)
5. A felhívás 13.3. M.1. pontia szeńnt a
teljesítésbe bevont rrfelelős műszaki vezető"
az alka|massági minimumkövetelményként
meghatáĺozotton (a iogosultsága
megszerzéséhez sziikséges szakmai
grłakoľlati időn) felíili 

^Ż 
alkalmassági

minimumkiivetelményben meghatátozott
táltwű szakmai wakotlata (év)

lr5 o

2. szálmű aiánlat:.

1. łĺjánlati áĺ (nettó foľint)

Aiánlattevő neve:

20 nap

Ajánlattevő széklrelye:

2. J őtáůlás vállalt iďőtatama (hónap)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése a|apián 60
hónapnál kedvezőbb (magasabb) vállalás
esetén is a ponthatár felső lnatátź"ľĺal azonos
pontszámot ad Aiánlatkéľő. A Kbt. 77. s (1)

bekezdése alapián az étékelési szempont
megaiánlható legalacsonyabb értéke 24
hónap, a minimális méľtéket el nem étő
rnegaiánlás ^z aián|at éľvénytelenségét
eľedményezi a Kbt. 73. s (1) bekezdés e)
oontia alarrián!)

15 év

Tiiľök Klíma Td_Generation Kft.

1145 Budapest' Efzsébet Királyné űtja1l

nettó 95.371.589._ rt + Áľł

24hőnap



3. Jólteljesítési biztosíték (%)
(A lftt. 77. s (1) bekezdése alapiźn 5 o/o-nái

kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatáf felső hatáľáva| azonos pontszámot
ad Liánlatkétő. A I(bt. 77. $ (1) bekezdése
alapián az értékelési szempont mega|ánlható
legalacsonyabb éľtéke 1 %, a minimális
méĺtéket el nem éń negaiánlás az aiánlat
éľvénytelenségét eĺedményezi a Kbt. 73. S
(1) bekezdés e) pontia alapián!)
4. Teljesítési véghatáid(í csökkentésének
méľtéke (nap) (az aián|attételi felhívás 7.
pontiában meghatőtozott időtattatnhoz
képest) (A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapján
40 napná,| kedvezőbb (magasabb) vállalás
esetén is a ponthatáĺ felső hatátáva| azonos
pontszámot ađ Aiánlatkéĺő.0 napos vállalás
is tehető. A 0 napos vá||alás esetén 

^ponthatáÍ a|ső hatátával azonos pontszámot
ađ Aiánlatkétő.)
5. A felhívás 13.3. M.1. pontja szeľint a
teljesítésbe bevont rrfelelős műszaki vezető"
az a|ka|massági minimumkövetelményként
meghatáĺozotton (a iogosultsága
messzeĺzéséhez sziiksépes szakmai
wakotlati időn) felüli ^z alkalmassápi
minimumkövetelményben meghatátozott
títwÍl szakmai wakoĺlata (év)

toń

3. számú aján|at:

Aiánlattevő neve:

!.Iĺiánlati fu (nettó fodnt)

10 nap

Aiánlattevő székhelye:

2. l őtáůĺrás v áůlalrt időtatama (hónap)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapián 60
hónapnál kedvezőbb (magasabb) vá.Jlalrás

esetén is a ponthatát felső lnatáú,ľľal azonos
pontszámot ad Aĺián|atkétő. A Kbt. 77. s (1)

bekezdése alapián az éttékelési szempont
megaiánlható legalacsonyabb éĺéke 24
hónap, a minimális ménéket el nem éľő
megaián|áls az aiánlat érvénytelenségét
eredményezi a Kbt. 73. s (1) bekezdés e)
oontia alaoián!)

Sziget-Therm Keteskedelmi
szoĘáltató Kft.

ev

7900 SzigeĺĺátrSzabadság u. 15.

nettó 93.784.694.- rt + Árł

es

24hőnap



3. Jólteljesítési biztosíték (%)
(A Kbt. 77. s (1) bekezdése alapiźn 5 o/o-ĺái

kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a
ponthatáf felső határával azonos pontszámot
ad Aiánlatkéĺő. A Kbt. 77. $ (1) bekezdése
a|apián az éľtékelesi szempont megaiánlható
legalacsonyabb éĺtéke t %, a minimális
météket el nem éľő megaián|ás az aján|at
éľvénytelenségét eredményezi a Kbt. 73. s
í1) bekezdés e) oontia alaoián!)
4. Teljesítési véghatáĺidő cstikkentésének
méľtéke (.ap) (az aián|attételi felhívás 7.
pontiában meghatáľozott időtaľtamhoz
képest) (A l{bt. 7i. s (1) bekezdése alapián
40 ĺapnái kedvezőbb (magasabb) vállalás
esetén is a ponthatáľ felső hatätáva| azonos
pontszámot ad Ajánlatkérő. 0 napos vállalás
is tehető. A 0 napos váilal'ás esetén a
ponthatáf a|ső hatátálval azonos pontszámot
ad Aiánlatkérő.)
5. A felhívás 13.3. M.1. pontja szednt a
teliesítésbe bevont,,felelős műszaki vezető"
az alka|massági minimumkiivetelményként
meghatátozotton (a iogosultsága
rnepszetzéséhez szükséges szakmai
pvakoľlati időn) felüti

-,

minimumkövetelményben
tátrłľĺú szakmai gvakoĺlata

1 o/o

^z alkalmassági
meghatározott

(év)

5 nap

k.m.f

ev

4



Ki',zBEsztsRzÉSI''r/Łir:J:í,"Ir'u\{LAToKnoNrÁsÁnor

'l'. Aiántatkétő: Budapest Főváľos XI. Keľület Úp.'a" Önkormányzata (1'Lt3 Budapest,
Bocskai &39-4t)

2. A kiizbeszetzés tátgyaz Yálla|l<ozÁsi szenődés Budapest X. kerület olajboĐo utca 6. (Fĺ"r'.
440L5/ L) szÁlľĺ. alatti többlakásos lakóépület használatbavételi eljárás lefo|ryaásához sziikséges
kivitelezesi munkáinak elvégzésére

3. Az eljátás megindításáta vonatkozó információ: Az Ąán|attételi felhívas 2017. április 10.
nap1än közvetlenül megkiildésre kertilt az Ąän|anételre felhívot gazÄasági szereplők részére.

4. Helyszín: PRoVITAL FejlesztésiTanácsadő Zn. (szekhely 1123 Budapest, Alkoús u. 53., E
épi.ilet III. emelet)

5. Időpontz 20L7.j,i''i* L6"nap1a I2:O0 ón

elenlévők:

Aj ánlatJ<éľő kepvis eletében:
PROVITAL Fejlesztési
Tanäcsadő Zn.
Ajánlattevő:

Szervezet

Ajánlattevő:

Aiánlattevő:

AjánIattevő:

Nvomtatott név

dr. Schneider Vilcória

ÁJáfuäs
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